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2. GEDICHT:                     HET KIND CENTRAAL

Ik heb ruimte nodig
tijd

een omgeving
om te kunnen ontdekken

wie ik ben
te experimenteren

onderzoeken
wat ik met dingen kan
met andere kinderen
op mijn eigen wijze
in mijn eigen tempo

Begrip en respect heb ik nodig
liefdevolle verzorging
Aandacht vind ik fijn
maar niet de hele tijd

Help mij het zelf te doen
ik kan meer dan jullie denken

Schenk mij ruimte, vertrouwen
Begeleid me in mijn avontuur

Ik ben competent
heb zelfvertrouwen

Ik wil leren
groeien, ervaren

Ik ben nieuwsgierig
leergierig

Ik ben ik
goed zoals ik ben

mooi
compleet mens

Manja Haza
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3. VOORWOORD

Op een gegeven moment was het tijd om mijn eindwerkstuk te schrijven waar ik 
zo lang naar had uitgekeken.
Een  onderwerp  kiezen  was  voor  mij  niet  zo  evident,  ik  had  verschillende 
mogelijkheden.  Als  kinderbegeleider  in  de  crèche  kan  ik  mijn  ervaringen  op 
papier zetten over welke invloed de Piklerpedagogie op mijn werk heeft en hoe 
mijn collega's mee kijken en groeien in het geheel. Of ik kon mijn groeiproces op 
papier zetten hoe ik als vormingswerker en coach op de werkvloer gegroeid ben 
met  de  Piklerpedagogie.  En  hoe  ik  vorm  gegeven  heb  aan  de  eerste 
Pikler®SpeelRuimte groepen in België. Of hoe ik ...

In  mijn  zoektocht  kwam  Hedie  Meyling,  mijn  hoofddocent,  met  een  heel 
waardevolle optie. Een werkstuk maken over hoe ik de 'Piklerpedagogie' integreer 
en  gebruik  in  mijn  werk  als  gezinspsychotherapeut  met  kinderen  en  hun 
gezinnen. Ik was direct enthousiast. Zelf had ik dit idee al in gedachten gehad 
maar zeer snel naast me neer gelegd. Het leek me een te ingewikkeld onderwerp 
dat vooral te ver zou leiden. Ik vond het dus wel reuze toen Hedie vertelde dat het 
wel kon als eindwerkstuk.

Eens het onderwerp gekozen ging mijn denken met me aan de haal. Ik kreeg 
allerlei  ideeën  over  wat  er  zeker  in  moest  komen.  Welke  casussen  van in  de 
praktijk  ik  kon  inbrengen  om  mijn  groei  als  toekomstig  Piklerpedagoog  en 
psychotherapeut uit te schrijven. Gelukkig waren er Hedie en Kitty Oonk, mijn 
docent  van  het  afgelopen  jaar,  om  mijn  enthousiasme  constructief  in  goede 
banen te leiden.
 
Het schrijven zelf van een werkstuk is voor mij nog steeds een grote uitdaging, in 
mijn hoofd heb ik steeds alles mooi op een rijtje tot ik begin te schrijven. Dan 
wordt het chaos op papier. Ik herbegin steeds weer, orden en herorden, schrijf en 
herschrijf, om alles uiteindelijk in bijna één stuk neer te schrijven. 

Door dit  werkstuk  te  schrijven  word  ik  gedwongen  om aan een  ander soort 
zelfreflectie te doen, namelijk het uitschrijven in verstaanbare taal hoe ik met 
kinderen  en  ouders  en  gezinnen  werk.  Al  schrijvend  groeit  niet  alleen  dit 
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werkstuk maar groeien ook mijn persoonlijke en professionele inzichten.  Mijn 
groeiproces  zal  zeker  niet  stoppen  met  mijn  titel  als  'Pikler®pedagoog'.  In 
tegendeel ik heb het gevoel dat alles dan pas echt begint. 

Zo is dus dit werkstuk zeker niet perfect en/of volledig maar het is optimaal op 
dit moment. “Ik ben ik, goed zoals ik ben ...”, soms moet ik mijzelf dezelfde raad 
geven als wat ik aan mijn cliënten vertel “Goed is goed genoeg ...”.

Isa Deschuyteneer.
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4.  WAAROM  DE  'EMMI  PIKLER  PEDAGOGIE'  INTEGREREN  IN  DE  
'INTEGRATIEVE KRITISCHE GEZINSPSYCHOTHERAPIE'?

Net voor ik Emmi Pikler pedagogie tegenkwam vertelde de mama van babytje 
Jules (6 maanden oud) op consultatie “Isa, dat buikgevoel waar jij het over hebt,  
voel ik niet”. De tranen vloeiden over haar gezicht. Voor mij was zij een mama 
die het heel goed deed maar zij vond dat ze tekort schoot. Dit omdat haar baby 
begon te huilen als zij binnen kwam in de crèche om Jules te halen. En omdat hij 
nog niet aan 6 maanden op zijn billen zat en de omgeving dit toch wel laat vond. 
Ook vond zij het erg dat hij een overgevoelig jongetje was. 
Als deze ouder bij mij op consult kwam, kon ik alleen vanuit mijn buikgevoel en 
theoretische kennis van o.a. Hendrickx zeggen dat Jules okee leek (zie hoofdstuk 
6). Ook de kinderarts had mama verzekerd dat er geen fysiek deficit was. Verder 
kon ik haar vertellen hoe ik naar kinderen keek en hoe ik er mee omging. Vanuit 
de Integratieve Kritische gezinspsychotherapie kon ik haar geruststellen. 
Deze mama kwam graag met Jules op consult omdat ze zich gehoord voelde en 
vooruitgang zag bij haar zoontje. Zij kon daardoor meer en meer in haar eigen 
kracht gaan staan.

Doch  ik  miste  concrete  tools  om  mee  te  geven.  Ik  miste  een  'praktisch  en 
eenvoudig model' vanaf de pasgeborene om mee te geven aan de ouders. In mijn 
concreet praktisch werken met hele jonge kinderen in de crèche, zag ik dat baby's 
reeds heel vroeg hun fundamenteel zelfvertrouwen aan het ontwikkelen zijn of 
juist  niet.  Ik  zag dat  zij  hun gevoel  voor  eigenwaarde  en  autonomie  konden 
ontwikkelen als ik hen een gepaste veilige omgeving gaf. Ik merkte dat ik als 
volwassene  een  belangrijke  rol  speelde  in  de  manier  van  omgaan  met  de 
kinderen. Ik observeerde mezelf en zag dat mijn omgaan met de kinderen anders 
was, dan die van mijn collega's op de werkvloer. Dit zowel in het werk in de 
crèche als in mijn werk als gezinspsychotherapeut. Deze andere kijk, of je kan 
het filosofie noemen, over hoe kinderen zich ontplooien en ontwikkelen kon ik 
niet benoemen. Het belang van hoe je  als volwassene omgaat met een kindje 
voelde ik intuïtief heel duidelijk aan, en dat werd theoretisch wel bevestigd maar 
de praktische handvatten en de woorden ervoor ontbraken. 

Ik  merkte  bij  mezelf  dat  mijn  buikgevoel  me  vertelde  dat  de  verzorging  een 
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belangrijk moment is in contact met het kind. Dat ik aangename contacten had 
met het kind en het kind het leuk vond om verzorgd te worden. Ik merkte dat ik 
de kinderen zelf hun spel liet bepalen en hen meerdere materialen aanbod dan 
enkel één bak speelgoed op de vloer neer te zetten. Ik merkte dat ik het kind eerst 
aanspraak voor ik het oppakte om te verzorgen, eten te geven of in bed te leggen. 
Ik hoorde mezelf vertellen aan de kinderen wat ik ging doen. Ik genoot van het 
kijken naar kinderen in hun spel zonder zelf het spel te introduceren en/of ze aan 
te moedigen. Ik merkte dat ik de kinderen eerder in bed legde als ze moe waren 
dan mijn collega's, ...

Dit nam ik mee in mijn psychotherapeutisch werken met ouders en kinderen.

Mijn  zoektocht  is  geëindigd  toen  ik  van  Emeritus  Hendrickx  hoorde  dat  de 
grondslag van zijn 'Kritische Begeleiding methode Hendrickx' Emmi Pikler is! Ik 
had 3  jaar opleiding bij  Henderickx achter de  rug en mijn diploma Kritische 
begeleider methode Hendrickx in de hand. Nadien hoorde ik professor Hendrickx 
vertellen  aan  ouders  en  kinderbegeleiders  welk  fundament  ons  werk  als 
Hendrickxtherapeut  heeft.  Ik  was  stom  verbaasd  toen  ik  over  Emmi  Pikler 
hoorde,  en wist direct dat dit het was waar ik al jaren naar zocht. En daarmee 
begon mijn verdiepingstocht als integratief kritische gezinspsychotherapeut!

De  Emmi  Pikler  pedagogie  is  voor  mij  belangrijk  als  gezinspsychotherapeut 
omdat het een basis vormt. Hoe met kinderen en ouders om te gaan. Het vraagt  
dat je zowel in het kunnen van het kind als dat van de ouder gelooft. Het geeft 
me de praktische tools, concrete handelingen om ouders en kinderen te helpen 
groeien in hun individuele groei. Dit op hun eigen tempo zowel lichamelijk als 
psychologisch. 
Het preventieve werk en de psycho-educatie via de Piklerpedagogie helpt ouders 
om de moeilijkheden die zij ervaren om te zetten in constructieve leerervaringen 
waar zowel kind als volwassene mee gebaat zijn. 

De  'vrije  bewegingsontwikkeling'  en  de  'respectvolle  aandachtige  verzorging' 
vormen de fundamenten in de relatie tussen kind en volwassenen. 
Aangezien  dit  alles  met  groei  te  maken  heeft,  sluit  dit  nauw  aan  bij  de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie waar ik reeds mee werk. 
Via de Emmi Pikler pedagogie krijg ik wetenschappelijk onderzochte handvatten 
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die gestoeld zijn op jarenlange ervaringen en gegevens met beeldmateriaal. Zoals 
de  ontwikkelingstabel,  hoe  kinderen  vorm  geven  aan  spel,  de  motorische 
ontwikkeling, de psychische ontwikkeling en zo verder.

In dit werkstuk zal dit duidelijk worden.
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5. WAT IS DE 'EMMI PIKLER PEDAGOGIE'?

5.1. Introductie
“Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we  
hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat  
voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkste is.” Emmi Pikler.

De Emmi Pikler pedagogie is te danken aan pediater Emmi Pikler geboren in 
1902 en overleden in 1984. Haar studie tot kinderarts heeft zij in Wenen voltooid. 
Dit onder leiding van professor Clemens von Pirquet en professor Hans Salzer. 
“Men  kwam  uit  de  hele  wereld  om  daar  te  studeren  vanwege  de  hoge  
genezingsstatistieken. Er werden weinig medicijnen gebruikt, men hield zich  
meer  bezig  met  de  opvoeding  van  de  kinderen.”  Hedie  Meyling ,  zie:  Grote 
pedagogen in klein bestek. 

Emmi Pikler ondervond in haar opleiding dat ziek zijn meer was dan genezen en 
medicatie geven.  De kinderen werden in het ziekenhuis niet  in  bed gehouden 
maar zij konden vrij bewegen en spelen in de ruimte, en op hun eigen tempo en 
liefs enkele uren buiten. Kinderen dienden niet meer te eten dan ze zelf aangaven 
te willen eten. 

Dokter Emmi Pikler paste de ideeën voor het eerst toe op haar eerste dochter. Zij 
werd nooit in een positie gebracht die zij zelf nog niet kon innemen en verlaten, 
zoals bijvoorbeeld: niet op de buik leggen toen ze dat nog niet zelf kon, niet op de 
billen zetten, op de voetjes zetten, ... 
Anna Tardos, dochter van Emmi Pikler, geboren in 1931 is later haar moeder 
opgevolgd in het Lóczy tehuis, het Piklerinstituut, en dit als kinderpsycholoog. 
Zij geeft  de  dag van vandaag nog steeds les en reist  de hele wereld rond om 
professionelen  op  te  leiden.  Voor  mij  is  zij  het  levende  voorbeeld  van hoe  de 
Piklerpedagogie werkt.

Gedurende meer dan tien jaar ging Emmi Pikler  als  pediater  aan de slag in 
Budapest. Zij kwam wekelijks bij gezinnen aan huis om preventief pedagogische 
ondersteuning te geven aan ouders. Haar overtuiging dat preventief werken tot 
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gezonde harmonieuze kinderen leidde kwam daar tot zijn recht. 

In 1946 kreeg dokter Emmi Pikler de leiding over een kindertehuis waar zij haar 
overtuigingen  verder  uitwerkte.  Zij  kreeg  daardoor  de  mogelijkheid  om haar 
gedachtengoed  te  toetsen  op  een  wetenschappelijke  manier.  Verzorgsters  en 
personeel hielden heel gedetailleerde verslagen bij van de ontwikkelingen van elk 
kind. Er werden foto's en filmmateriaal van de kinderen gemaakt om precies te 
kunnen nagaan op wat en hoe er gereageerd werd door kinderen en verzorgsters. 
De dag van vandaag komen vele professionelen van over heel  de wereld zich 
laven aan 'de bron', het Piklerinstituut, om deze eenvoudige maar zeer accurate 
manier van omgaan met kinderen te leren.

Eenvoudig  gezegd  zijn  er  twee  belangrijke  thema's  die  heel  de  pedagogie 
onderbouwen.  Namelijk  'de  zelfstandige  bewegingsontwikkeling'  en 'de  
respectvolle aandachtige verzorging' . “Elk Kind komt tot beweging en spel mits 
er een veilige, geborgen omgeving is voor het kind met de volwassene.” Elk kind 
heeft  zijn  eigen  ontwikkelingsproces  met  zijn  eigen  tempo  en  heeft 
exploratiedrang. Wij, als volwassenen, kunnen deze veilige geborgen omgeving 
bieden. Dit door voorspelbaar te zijn, een rustige aangepaste ruimte te creëren, 
aangepaste  spelmaterialen  aan  te  bieden  en  dit  alles  met  een  aangepaste 
aandachtige respectvolle verzorging voor elk kind. 
De  Piklerpedagogie  vraagt  om  het  vertrouwen dat  elk  kind  een  autonoom  
competent wezen is. Dat elke volwassene die met het kind omgaat met zorg en 
liefdevolle  handen  de  baby  aanraakt,  voedt  en  te  rusten  legt.  Het  is  de 
volwassene  die  de  leiding  neemt  met  handen  en  taal  die  zacht,  veilig  en 
gedecideerd weten waar ze naar toe willen. Het kind bepaalt echter of die al of 
niet actief ingaat op de uitnodigingen van de volwassene. De volwassene volgt 
rustig het tempo van de baby zodat er een actieve gelijkwaardige participatie 
kan ontstaan in de interactie. 
Het is de volwassene die tijdens de zelfstandige bewegingsmomenten het kind 
zichzelf  laat  ontdekken  met  makkelijke  kledij  en  aangepaste  spel-  en 
klimmaterialen zodat het kind met zijn eigen lichaam en de materialen kan gaan 
experimenteren, en kan gaan spelen met de zwaartekracht. 
In het zelfstandige spel en de vrije bewegingsontwikkeling is het het kind die de 
leiding heeft over dit geheel. Het is de volwassene die observeert wat het kind 
nodig heeft  om zich verder te ontwikkelen, te groeien en te bloeien. Het is de 
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volwassene die een rustige omgeving creëert waar het kind tot beweging en spel 
komt zonder gestoord te worden in zijn bezig zijn. Via de vrije beweging en de 
spelmomenten krijgt het kind de kans om positieve leerervaringen op te doen, 
met frustratie om te gaan en te leren dat er steeds een volwassene in de buurt is 
waar hij beroep op kan doen.

'Autonomie en geborgenheid gaan hand in hand. De eigenwaarde van het kind  
krijgt op elk moment de kans om zich te ontplooien in zijn beweging, spel en  
psychische ontwikkeling.' Isa Deschuyteneer.

Elk  kind heeft  zijn  eigen tempo van motorisch en psychisch ontwikkelen.  De 
Piklerpedagogie laat toe dat het kind zijn eigen tempo vindt zonder gedwongen te 
worden meer te doen en te kunnen dan het kind op dat moment aankan. De 
baby  wordt  steeds  in  een  veilige  gekende  positie  gelegd  met  vertrouwde 
materialen om zich heen. Het kind krijgt de kans om langzaam te wennen aan 
nieuwe volwassenen in zijn leven. Het kind krijgt de kans om aan te geven of hij 
iets wel of niet wil. 

De  volwassene  gaat  in  dialoog  met  het  kind  op  het  fysieke,  psychische  en 
emotionele  niveau van het  kind.  De  volwassene  geeft  het  kind  de  tijd  om te 
protesteren, of grapjes te maken zonder dat hij zich persoonlijk aangevallen voelt 
door  het  kind.  De  volwassene  verwoordt  wat  hij  objectief  ziet  bij  het  kind. 
Bijvoorbeeld: huilen bij moe zijn - “Jules, ik hoor je huilen, ik zie dat je moe bent. 
Ik leg je in bed.” Moeilijk afscheid nemen van de ouder - “Julie je moet huilen 
omdat  mama  weg  gaat,  afscheid  nemen  vind  je  lastig.  Mama  gaat  werken 
vanavond komt ze jou terug halen, ondertussen zal ik en Marie voor jou zorgen.”

De volwassene zorgt dat de baby de kans krijgt om zich veilig te voelen in een 
rustige omgeving waar hij door geen andere kinderen gestoord kan worden in 
zijn  spel.  Bijvoorbeeld  in  een  ruime  grondbox  waar  steeds  dezelfde 
spelmaterialen aanwezig zijn en waar nodig ook het eigen overgangsobject van 
thuis bij het kind ligt. 
Het is natuurlijk zo dat het speelgoed ook aangepast wordt aan de ontwikkeling 
van de fijne motoriek. 
Het is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en geborgenheid van het kind om 
voorspelbare en herkenbare elementen terug te vinden in zijn omgeving.
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5.2. De zelfstandige bewegingsontwikkeling

Vrij bewegen, spelen, ontdekken en leren is volledig verweven met elkaar. Het 
ene staat niet los van het andere.

De tabel van de bewegingsontwikkeling
De  tabel  van  de  grof  motorische  bewegingsontwikkeling  is  een  belangrijk 
gegeven in de Emmi Pikler pedagogie. 
Zij is gestoeld op de jaren lange observatie van kinderen door dokter Pikler en 
haar  team.  Zij  werden  door  foto's  en  tekeningen  toegelicht.  Zie  tabel  I  op 
volgende bladzijde. Deze tabel laat zien welke grofmotorische overgangsposities 
kinderen  in  een  zelfstandige  bewegingsontwikkeling  doormaken.  Het  is  van 
belang dat elk kind de kans krijgt deze positie door te maken. Het maakt dat hij 
zelf in en uit de verschillende positie kan zonder hulp van een volwassene. Ook 
hebben  die  overgangs-posities  de  functie  van  o.a.  dat  ze  de  volgende  positie 
kunnen oefenen en voorbereiden.
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              © Tekeningen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit.
Tabel I:
Bewegingsontwikkeling vanaf de positie 'liggend op de rug' tot 'kunnen staan' en 'lopen' bij een kind  
dat zich vrij heeft kunnen ontwikkelen.
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De fijn motorische ontwikkeling
De fijn motorische ontwikkeling in het spel met de handen zijn de uitingen van 
de gevoelswereld in zichzelf. Het belang van de handen is ontzettend groot. De 
handen maken contact met de wereld, de materialen om zich heen.  Het brengt 
de buitenwereld dichter bij het kind. 

Eerst  ontdekt  de  baby per  toeval  zijn  handen als  ze  binnen zijn gezichtsveld 
komen. Nadien gaat de baby meer en meer zijn handen gaan ontdekken. Hij gaat 
zijn  handen  en  vingers  op  verschillende  manieren  bewegen,  hij  zal  er  later 
objecten mee grijpen. De baby zal met zijn handen bewuster objecten vastnemen 
en deze ontdekken. Volgens onderzoek in het Piklerinstituut maken baby's tot 15 
maanden  ongeveer 70  verschillende handbewegingen.  Daarnaast maakt elk 
kind nog specifieke hand- en vingerbewegingen naar gelang de eigen noden in 
het manipuleren van objecten. 

Binnen het eerste jaar lukt het een baby om zijn handen en vingers te bewegen 
zoals een volwassene. Natuurlijk vraagt dit veel oefening om deze nauwkeurige 
bewegingen  in  te  zetten  op  verschillende  momenten,  zoals  bijvoorbeeld:  een 
houten rammelaar vast te nemen. 

Via de handen wordt de oog-handcoördinatie, hand-mondcoördinatie en mentale 
ontwikkeling vorm gegeven. De externe objecten worden zo geïnternaliseerd in 
het lichaam van de baby.

Op volgende tabel II zien we de meest herkenbare en voorkomende kenmerken 
van het gebruik van de handen tussen de 3 en de 12 maanden.
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De speelomgeving en spelmaterialen
Hoe we een speelruimte indelen is van groot belang voor de ontwikkeling van 
kinderen. We observeren het kind en kunnen zo zien wat het kind nodig heeft om 
zich te kunnen ontplooien in zijn spel en vrije beweging. We gaan ervan uit dat 
elk kind nieuwsgierig en leergierig tot beweging en spel  komt.  Door het kind 
grondig te observeren zien we aan welk materiaal het kind nood heeft om verder 
te ontwikkelen. De eerste vier à vijf  maanden heeft  het kind genoeg aan zijn 
eigen lichaam en handen. We leggen steeds een boerenzakdoek bij hem en een 
rieten Piklerbal of plastiek Oball. Alle baby's vinden het leuk om (per toeval) een 
katoenen stofje aan te raken, of /en een lichte bal die makkelijk te grijpen is met 
de vingertjes.

Eens  de  baby  actief  interesse  toont  naar  materialen  geven  we  hem  vijf 
verschillende objecten van diverse soorten materialen. Bijvoorbeeld een houten 
rammelaar (het kind kan de belletjes zien), een metalen kommetje, een zeefje, een 
plastieken bijtring, ...  Het is goed om steeds weer dezelfde materialen te geven 
omdat  dit  vertrouwd  is  voor  de  baby  en  er  verdieping  kan  komen  in  zijn 
onderzoek. 

Let op dat de baby veilig op ontdekking kan gaan. Dat het niet gestoord wordt 
door  bijvoorbeeld  kruipende  of  lopende  kinderen.  Dat  de  volwassenen  zijn 
bezigheid, zijn spel, niet onderbreken door steeds zelf te willen ingrijpen, helpen, 
voordoen en amuseren of steeds langs te lopen. 

Het kind gaat vanzelf  uit  nieuwsgierigheid en met veel  aandacht de objecten 
bekijken, in de mond steken, kloppen, schuiven, enz. Zoals bijvoorbeeld één of 
twee stapelbekers grondig onderzoeken om nadien te ontdekken dat hij ze op en 
in elkaar kan zetten.
We brengen verschillende soorten klimmaterialen aan in de ruimte. Het is een 
natuurlijke drang van kinderen om te gaan klimmen. 

Er dient bijvoorbeeld ook genoeg van hetzelfde materiaal aanwezig te zijn, zodat 
het kind kan gaan verzamelen en hoeveelheden kan gaan ontdekken.
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5.3. De respectvolle aandachtige verzorging

De baby ondervindt tijdens het verluieren, verzorgings-, eet- en rustmomenten 
dat het met een actieve respectvolle aandacht wordt behandeld zonder gestoord 
te worden door derden. 'Het kind is 'mijn telefoon' op dat moment. Ik ga met deze 
individuele aandacht alle signalen en contactintenties van het kind begrijpen, en 
er op het niveau van het kind op anticiperen. 
Door de baby individueel te verzorgen met aandacht is dit een uitnodiging tot 
participatie van de baby in het verzorgingsgebeuren en leert de baby zichzelf 
kennen door heen de volwassene. Hij krijgt de kans om actief deel te nemen in 
deze  momenten.  Het  krijgt  wederom  de  kans  om  zijn  eigenwaarde  te  laten 
groeien en zijn eigen lichaamsbeleving als waardevol te ervaren, ontdekt meer en 
meer wie hij werkelijk is. Het kind leert dat hij er toe doet. Hij leert dat hij zelf 
deel  uitmaakt  van het  geheel  in  een veilige  verbonden omgeving met  andere 
mensen. 

Voedingsmomenten
Ook tijdens eetmomenten kan het kind een veilige geborgen relatie opbouwen 
met  volwassene  op  voorwaarde  dat  de  volwassene  het  kind  met  liefdevolle 
respectvolle verbondenheid benadert. 

Emmi Pikler: “Geen lepel meer dan het kind wil.” 
Dit wil zeggen dat we eten aanbieden aan het kind en het kind de kans krijgt om 
“neen” te zeggen. Dat het kind mag aangeven wanneer deze zich voldaan voelt. 
Wanneer het geen behoefte (meer) heeft aan eten of drinken. 

Het kind krijgt de kans om in een rustige omgeving, liefst op dezelfde bekende 
plek, met de volle individuele aandacht van de volwassene het eetmoment als een 
actieve partner in te gaan. 

Het  krijgt  de  kans  om  zoveel  mogelijk  zelfstandig  mee  te  werken  door 
bijvoorbeeld de fles of het glas met beide handen met hulp van de volwassene 
vast  te  houden.  Het  leert  met  behulp  van  individuele  aandacht  tot  een 
gezamenlijk eetmoment te komen op zijn eigen tempo. De baby wordt zolang het 
niet zelfstandig kan zitten en niet zelfstandig uit een glaasje kan drinken op de 
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schoot gevoed. Het leert op zijn tempo zelfstandig aan een eetbankje te eten en 
kan nadien gezamenlijk samen met anderen gezellig aan tafel  eten. 

Kinderen krijgen van bij het prille begin echte glaasjes, stenen borden en metalen 
bestek. 
Zie tekeningen van Klara Pap: 
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De baby krijgt de kans om langzaam aan verschillende smaken te wennen. Het 
kind krijgt één per één nieuwe smaken of materialen, bijvoorbeeld een glaasje, 
aangeboden. Vindt het kind een bepaalde smaak niet lekker, of wil het liever nog 
niet  uit  een  glaasje  drinken,  dan  wordt  dit  na  zo'n  drie  weken  opnieuw 
aangeboden om te zien of het kind het nu wel wil aannemen.
We gaan het kind niet passief-agressief benaderen, bijvoorbeeld door: een hapje 
voor mama, een hapje voor...

Dit alles kan alleen als de volwassene ervan overtuigd is dat het kind autonoom 
genoeg is en weet wat goed voor hem is. Dat de baby wel zal eten als er een 
veilige hechtingsrelatie is met de omgeving, met de volwassene. Op eetmomenten 
wordt veelal veel druk uitgeoefend. Eten is het letterlijk binnenbrengen van de 
buitenwereld  naar  binnen.  In  een  onveilige  omgeving  voor  het  kind  is  het 
onmogelijk om het kind te vragen om de buitenwereld naar binnen te nemen. Als 
het  kind  voelt  dat  het  de  tijd  krijgt  om  aan  de  omgeving,  de  volwassene  te 
wennen  en  zijn  eigen  smaak  mag  ontwikkelen,  en  een  veilige  relatie  op  te 
bouwen, zal het kind voedsel toe-laten en met plezier en smaak eten.

Slapen
Bij de eerste signalen van moe zijn wordt het kind in bed gelegd. Dit op steeds 
dezelfde manier, een zelfde rituele handeling. We vertrouwen erop dat het kind 
zelfstandig kan inslapen. We moeten niet wachten tot het kind slaapt tijdens zijn 
spel, voeding of in onze armen. 

De  baby  wordt  wakker  in  bed  gelegd  met  de  uitnodiging  dat  het  mag 
rusten/slapen. Dat wij, de volwassenen, ondertussen verder gaan met onze eigen 
activiteiten. Dat het straks na het slapen weer volle aandachtige verzorging zal 
krijgen en zich vrij zal mogen bewegen en spelen.
Slapen is je overgeven aan de situatie. Het kan alleen plaats vinden in een veilige 
omgeving met een vertrouwde volwassene in de buurt.

Taal
In de Piklerpedagogie is taal een heel belangrijke factor. We benoemen, vertellen 
en zeggen wat we met het kind gaan doen. We geven de tijd aan het kind dat die 
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hierop zelf kan reageren. 

Dit gebeurt tijdens verzorgingsmomenten: vragen om 'dit been naar omhoog te 
brengen'  vertellen dat dit zijn voet is,  laten zien en vertellen dat we met een 
washandje  dat  nat  is  zijn  wang  gaan  wassen.  De  hond  op  zijn  trui  wordt 
getoond en benoemt, dat er groene sokken aan zijn voeten zijn, .... 

Bij de eetmomenten: het kind aanspreken dat hij straks zal eten, dat hij op de 
schoot zit, dat het aardappelen en worteltjes aan het eten is, dat het zijn mond 
groot opendoet en het eten blijkbaar lekker vindt, dat het water krijgt uit een glas 
en hij het mee vasthoudt, ...

Bij speel- en bewegingsmomenten: je vertelt dat de baby kan gaan spelen, dat je 
hem op de rug legt met eerst zijn stuit, rug en dan zijn hoofdje, dat je een rode  
doek bij hem legt met zijn Piklerbal, ... dat je hem naar de plek van bewegen en 
spelen brengt. 

Het benoemen van wat er gaande is tijdens een conflict tussen kinderen, richting 
geven zodat kinderen er zelf uit kunnen komen. En indien nodig het wel en niet 
mag  in  het  handelen  van  kinderen  zoals  elkaar  pijn  doen.  Zie  volgende 
paragraaf.

Rode, roze en blauwe verwachtingen en regels
Om een veilige geborgen omgeving te creëren waar kinderen hun gevoel voor 
eigenwaarde  en  autonomie  naar  zelfstandigheid  kunnen  groeien  dienen  er 
duidelijke grenzen en regels te zijn. Grenzen brengen veiligheid voor elk individu. 
Pikler heeft daar een eigen concept voor gevonden. 

De Rode verwachtingen/regel zijn de zaken die absoluut niet kunnen. Zij vormen 
een (levens)bedreiging voor het kind en zijn omgeving. Bijvoorbeeld: uit een open 
raam klimmen, zomaar de straat oversteken en, bijten van een ander kind kan 
niet.

De Roze verwachtingen zijn de zaken die niet levensbedreigend of gevaarlijk zijn 
voor het kind of  zijn  omgeving.  Hier geeft  de  volwassene het  kind wat meer 
speelruimte  en  is  er  mogelijkheid  voor  onderhandelen.  Bijvoorbeeld:  de 

December 2014                                Isabelle Deschuyteneer                              21/58 



Emmi Piklerpedagogie in de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie.

linnenkast  leeghalen,  brood  met  boter  omgekeerd  op  tafel  leggen  ipv  op  het 
bordje, blaadjes van de kamerplant plukken, ...  en kleuren op papier in plaats 
van op de muur.

De Blauwe verwachtingen / oriëntaties zijn de vaardigheden die we verwachten 
dat  het  kind  op  een  gegeven  moment  zal  gaan  doen,  als  het  er  fysiek  en 
emotioneel  rijp  voor  is  en  die  niet  door  de  volwassenen  worden  versneld  of 
geforceerd.  Bijvoorbeeld:  met  bestek eten,  zich zelfstandig aankleden, zindelijk 
worden en empatisch kunnen reageren op een ander..

Observeren
Door het kind  adequaat  te  observeren kan je  makkelijker  een gepaste  veilige 
geborgen omgeving geven aan het kind. 
Hoe voelt het kind zich? Hoe beweegt het zich? Waar gaat zijn interesse naar uit? 
Wat lust hij? Hoe eet hij? Hoe opent hij zijn mond? Neemt hij zelf zijn fles vast? 
Wat vindt hij leuk? Wat vindt hij niet leuk? Wat kan hij? ... 
Door hele kleine zaken te leren herkennen kan je beter de behoeften van het kind 
begeleiden. Bijvoorbeeld: het kind zoekt alle poppen in huis en legt ze in de zetel. 
Hier kan je zien dat het kind in de fase van verzamelen is. Je kan er voor zorgen 
dat er nog meer dezelfde  materialen zijn zodat  het kind ook bijvoorbeeld alle 
lepels in een emmer kan doen. Het kind zal ook voor zichzelf uitzoeken hoeveel hij 
tegelijk kan vasthouden. 
De kunst is om als volwassene dit met interesse te volgen en hier geen onnodige 
commentaar op te geven. Het kind rustig te laten ervaren wat er gebeurt als hij  
teveel lepels in zijn handen neemt en deze eruit vallen. 

Biologische ouders en andere opvoeders
Emmi Pikler had hier, in het voormalig Pikler tehuis, een duidelijke visie op. De 
biologische ouders dienen steeds (h)erkendt te worden in hun positie.  Er mag 
nooit geraakt worden aan de wortels van het kind, namelijk het ontkennen van 
de biologische ouders. Andere opvoeders dienen zich met respect voor deze ouders 
te gedragen en te handelen. Er mag nooit en nimmer concurrentie optreden met 
de biologische ouders. 
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In de huidige Pikler crèche wordt daar nu op dezelfde manier mee omgegaan.

De  andere  niet  biologische  opvoeders  herkennen  en  erkennen  hun  plaats 
tegenover  het  kind.  Dit  biedt  het  kind  extra's  in  zijn  ontwikkeling.  Hij  leert 
erdoor dat er buiten de biologische ouders ook andere veilige gehechte relaties 
kunnen ontstaan. 
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5.4. De Pikler® SpeelRuimte

De  Pikler®  SpeelRuimte  staat  borg  voor  begeleide  ouder-kindgroepen  waar 
ouders en kinderen samen komen met andere kinderen en ouders.  Het is  een 
vorm van het preventieve werken met ouders binnen de Piklerpedagogie. Deze 
ouders komen tevens regelmatig samen op begeleide gespreksavonden met hun 
vragen en krijgen de kans om ervaringen te delen met elkaar.

In de ouder – kindgroepen zitten ouders aan de kant. Zij observeren aandachtig 
wat hun kind doet en hoe hun kind initiatief neemt. De Pikler® pedagoog kijkt 
samen met de ouders mee en maakt hen attent op de manier waarop hun kind 
motorisch,  mentaal  en  sociaal  op  ontdekkingstocht  is.  Indien  nodig  grijpt  de 
Pikler® pedagoog in bij conflicten of als het kind zijn eigen grenzen nog niet kent.
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Ik besef dat ik zeker te kort doe aan dit hoofdstuk over de Emmi Pikler pedagogie 
en dat het onvolledig is. Het zal zeker bij u, lieve lezer, vragen oproepen. Graag 
verwijs  ik  u  naar  de  literatuurlijst  achteraan  dit  werk  en  de  verschillende 
websites. 
Is het lezen niet voldoende dan zal de opleiding tot Pikler® pedagoog iets voor u 
zijn. Het is een onuitputtelijke bron van groei in eigen ontwikkeling.
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6. WAT IS 'INTEGRATIEVE KRITISCHE GEZINSPSYCHOTHERAPIE'?

Tijdens  het  maken  van  mijn  thesis  om  mijn  diploma  tot  'Integratief 
psychotherapeut'  te  behalen  werd  de  naam  'Integratieve  Kritische 
Psychotherapie, het Zon-Maanmodel' geboren. Zie website Centrum Zon-maan: 
http://www.centrumzonmaan.be/files/pdf/ThesisZonMaan.pdf
Dit was naar aanleiding van het feit dat ik de Integratieve Psychologie en de 
Kritische begeleiding volgens Hendrickx tot één geheel vorm geef in mijn werken 
met  kinderen  en  volwassenen.  Het  Integratieve  staat  voor  Groei  over  alle 
aspecten van de mens. Het Kritische staat voor net dat ietsje meer uitdaging dat 
een mens nodig heeft om te kunnen evolueren in zijn/haar ontwikkeling. Niet te 
veel stress maar juist genoeg uitdaging om jezelf te kunnen ontplooien met een 
gezonde dosis fundamenteel zelfvertrouwen. Vergelijkbaar met het moment dat 
water ijs wordt, is dit het kritische punt van verandering, groei en bloei. Dit is 
bondig uitgelegd waar het over gaat. De Emmi Pikler pedagogie sluit daar voor 
mij helemaal bij aan. Zie hoofdstuk 5.

Ik gebruik veel verschillende talen in mijn werken met kinderen en volwassenen. 
Spelmethodieken,  creatieve  methodieken,  kaarten,  symbolen, 
lichaamsoefeningen, enz. Ik merk dat kinderen en volwassenen zo zelf meer taal 
vinden om hun innerlijke wereld te benoemen.

Via lichaam en geest en op het tempo van het kind en de volwassene zelf. 
Het  lichaam is  een  belangrijke  ingangspoort  om in  de  wereld  te  staan.  Ons 
fysieke lichaam vertaalt hoe wij de wereld ervaren en beleven. Het is voor mij 
dus heel belangrijk om dit lichaam zeer goed te leren kennen en daar de tijd voor 
te  krijgen.  Vandaar mijn  motivatie  om de  opleiding als  Kritische  begeleiding 
volgens Hendrickx te volgen.
De geest is voor mij onlosmakelijk verbonden met het lichaam. We hebben een 
psychische evaluatie over hoe wij met concrete situaties in ons leven omgaan. 
Dit is voor elke mens en elk kind anders. Hoe wij door en met andere mensen in 
interactie staan en of we wel of niet gehoord, gewaardeerd worden is van invloed 
op hoe wij het 'leven' beleven. 
Elk kind, elke mens, heeft zijn eigen tempo in het ontdekken van zijn lichaam en 
zijn welbevinden, zijn emotioneel  welzijn in interactie met de andere mensen, 
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volwassenen en kinderen in hun context, omgeving. 
Als integratief psychotherapeut krijg ik regelmatig aanmelding van één of beide 
ouders dat hun kind het  lastig heeft  met de  (echt)scheiding en/of  het nieuwe 
gezin.  Vaak  gaat  het  dan  over  kinderen  met  emotioneel  gedrag:  zoals 
hoogoplopende  ruzies  onder  broers  en  zussen.  En  kinderen  met 
gedragsmoeilijkheden  in  de  crèche  of  op  school,  met  leerproblemen  of 
onderpresteerders.  Hele  jonge  kinderen  worden  ook  aangemeld  met 
eetproblemen, slaapproblemen, gedragsproblemen, ...

Volwassenen en/of (plus-)ouders melden zich aan als zij het moeilijk hebben in 
hun gezin,  of  vragen hebben rond het  functioneren  en  het  welbevinden van 
zichzelf of/en gezinsleden.

Ik werk steeds met minstens één ouder die bereid is om regelmatig zelf op gesprek 
te  komen. Het komt vaak voor dat  ik de  kinderen zelf  niet  in  therapie  neem 
omdat het voldoende is om met de ouder(s) te werken.

Ik ben een Integratief  Kritisch Gezinspsychotherapeut.  Dit  wil  zeggen dat  ik 
werk vanuit het groeimodel en niet vanuit een ziektemodel.  Etiketten kunnen 
interessant  zijn  maar  voor  Centrum Zon-Maan zijn  ze  geen  vaststaand  feit.  
Vanuit het groeimodel ondersteunen wij elk individu in het gezinssysteem(en), 
dus zowel de kinderen als de ouders en alle belangrijke personen erom heen. Ik 
zoek samen met hen hoe elk lid van het gezin in zijn eigen kracht kan gaan staan, 
kan groeien en bloeien met constructief zelfvertrouwen. Vanuit dit gegeven is het 
voor mij een vaststaand feit dat iemands welzijn pas bereikt is als die persoon 
een  mentaal,  emotioneel  en  lichamelijk  welzijn  ervaart.  Deze  drie  facetten 
hangen onderling sterk samen. 
In  nieuwe  gezinnen  belicht  ik  ook  steeds  het  andere  gezin  (moeder-  of 
vadergezin). Kinderen hebben twee ouders, of zij nu regelmatig contact hebben of 
niet, dat maakt niet uit. Het kind is vlees en bloed van beide ouders. Reeds van 
bij het intakegesprek wordt dit benoemd en letterlijk visueel duidelijk gemaakt 
door middel van de duplo poppetjes methodiek, 'Een taal erbij®'.
Ik  heb veel  handvatten gekregen in mijn voor-  en therapeutische opleidingen 
voor  volwassenen en  kinderen.  Ook  de  theoretische  modellen  van ondermeer 
Freud, Piaget, Françoise Dolto, .... hebben me veel inzichten gebracht. Maar...
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7. PRAKTIJK:  INTEGRATIE VAN DE 'EMMI PIKLER PEDAGOGIE' MET  
DE 'INTEGRATIEVE KRITISCHE GEZINSPSYCHOTHERAPIE. HET  
ZON-MAANMODEL'

Het nieuwe gezin van Jarno en Hilde gebruik ik als praktijkvoorbeeld in dit 
eindwerkstuk.

7.1. Genogram op 1 augustus 2014

           Grootvader     Grootmoeder                         Grootvader        Grootmoeder

                                                                                  <
                                                                                   
                                40                                     Anna                         28
                             Jarno                                                                  Hilde
                                               2001    //                                                                                      
                                            
                 4 j 

                                    Julia                    
                                           

                                                                     7 m
                                                                   Arend

De namen zijn fictief gekozen omwille van beroepsgeheim.
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Symbolen:

           

                man                             vrouw                    hechte relatie
       

<------------------------
               éénzijdige relatie

                                                                                     Gezin

...           2001
                                                                         // 

        partnerrelatie     echtscheiding

        conflict relatie hecht met conflict
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7.2. Situatie

Jarno meldt zich in oktober 2012 aan omdat het nieuwe gezin niet loopt zoals hij 
verwachtte. Ook omdat zijn echtscheiding een vechtscheiding is geworden met 
de  bezorgdheid  dat  zijn  dochter  Julia  niet  alles  krijgt  wat  zij  psychisch  en 
pedagogisch nodig heeft. Julia brengt ongeveer evenveel tijd door bij mama als 
bij papa in halve weken.  Jarno is ook bezorgd om zijn nieuwe partner Hilde 
omdat zij de conflicten lastig vindt en zij niet aanvaard wordt door Anna, de 
mama van Julia. Jarno vindt dat Hilde in therapie moet komen om haar sterker 
te maken in dit alles.

Hilde meldt zich een paar weken later aan. Zij heeft het moeilijk om haar plaats 
als plusmama te vinden in het nieuwe gezin. Julia, het dochtertje van Jarno, is 
twee jaar oud. Jarno vindt dat Hilde het goed doet als 'mammie' maar dat ze te 
streng is voor Julia. Jarno heeft het moeilijk om Julia te laten gaan naar haar 
biologische mama. Anna is niet de moeder die Jarno verwacht had te zijn voor 
zijn kind. Hilde dient de 'mammie' te zijn voor Julia. (Vandaar dat ik af en toe het 
woord  'mammie'  gebruik  om  de  betreffende  gelaagdheid  van  de  situatie  te 
schetsen.)

Er ontstaan hoog oplopende conflicten in het opvoeden van Julia tussen Jarno en 
Hilde. Als deze conflicten er zijn vraagt Hilde zich af of hun partnerschap wel 
stand zal houden. Hilde droomt intussen wel van een kindje van hen beiden.

Anna is gezondheidsproblemen beginnen krijgen toen ze zes maanden zwanger 
was. Julia is geboren met de navelstreng rond haar hals, de bevalling heeft in 
totaal 48 uren geduurd. Julia is uiteindelijk met een spoedkeizersnede geboren. 
Er was één minuut geen ademhaling bij Julia. 

Na de geboorte was Anna heel vermoeid en heeft ze een postpartum depressie 
gekregen. De eerste zes maanden na de bevalling was een hel voor het gezin. 
Anna was te uitgeput om voor Julia te zorgen, 's nachts stond papa op. Hilde 
kwam regelmatig helpen, zij was een goede vriendin van Jarno. Na zes maanden 
en verschillende pogingen om met mama te praten en in relatietherapie te gaan 
heeft Jarno een punt gezet achter zijn huwelijk met Anna. Als Julia één jaar was 
zijn  Jarno  en  Hilde  een  partnerrelatie  begonnen.  Jarno  wilde  dat  Hilde  de 
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'nieuwe  moeder'  voor  Julia  zou  worden.  De  echtscheiding  is  op  een 
vechtscheiding uitgedraaid.  Anna is  terug naar haar geboortestreek verhuisd, 
dicht bij  haar ouders in Limburg,  ze heeft  de  domicilie  van Julia mee verzet 
zonder dat dit mocht van de rechter. De rechtszaken zijn nog steeds bezig...

Dit gezin is tweetalig: Papa spreekt Engels met Julia, mama en plusmama praten 
Nederlands.
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7.3. Eerste hulpvragen

Jarno :  - hoe hij beter met heel de situatie kan omgaan.
       - hoe hij Anna, de moeder, van Julia kan veranderen. 

 - hoe Hilde haar rol als 'mammie' tegenover Julia beter kan
                                   opnemen. 

              Hilde:   - hoe zij Julia kan helpen in het hele gedoe van de
                                   vechtscheiding zodat zij er geen trauma's  aan over houdt.

       - hoe zij haar gepaste plaats in het gezin kan krijgen.
                    - hoe de conflicten kunnen verminderd worden tussen haar en 
                                    Jarno.
  - hoe zij kan omgaan met de mama van Julia.
                    - hoe zij Julia kan helpen een zelfzeker en zelfstandig meisje te
                                    worden.

In loop van de therapie kwamen er nog andere hulpvragen bij. In de loop van dit 
werkstuk komen deze aanbod.
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7.4. Therapieverloop

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is het nieuwe gezin sinds januari uitgebreid 
met een zoontje, Arend. 

Hilde  kwam  de  eerste  zes  maanden  tweewekelijks  op  consultatie  nadien 
maandelijks. In crisismomenten werd er een extra consultatie ingelast. Sinds de 
geboorte  van  hun  zoontje  tweemaandelijks.  In  totaal  is  Hilde  28  keer  op 
consultatie geweest.
Jarno komt op consultatie als het hem heel hoog zit en/of als Hilde zegt dat het 
hem goed zou doen. Hij is 8 keer op consultatie geweest, waarvan 3 keer samen 
met Hilde.
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SITUATIE 1
Julia anderhalf jaar oud, volgt papa constant als hij thuis is. Zij hangt letterlijk  
aan zijn broek. Papa vindt het leuk om met haar te spelen en wil de gemiste tijd 
met zijn dochter inhalen. Hilde vindt dit moeilijk want als zij alleen met Julia is, 
speelt  zij  mooi  alleen  waardoor  het  huishoudelijk  werk  rustig  gedaan  kan 
worden. Als Julia aan de broek van papa hangt is er geen gesprek meer mogelijk 
en worden de huishoudelijke taken aan de kant geschoven. Bij Hilde kruipt Julia 
merendeels  van  de  tijd.  Als  papa  er  is  stapt  Julia  wiebelig  onder  de  luide 
aanmoedigingen van papa.  Hilde stelt zich vragen hoe het komt dat Julia bij 
haar nog  veelal  kruipt  en  bij  papa gaat  stappen.  Jarno  vindt  dat  Hilde  niet 
genoeg aandacht geeft aan Julia. Als Hilde dat wel zou doen, zou Julia vast ook 
bij Hilde stappen. Hilde zegt dat het stappen wel vanzelf zal komen, papa zegt 
dat het aangeleerd moet worden.

PIKLERINTERVENTIE: thema zelfstandige bewegingsontwikkeling.
Via  de  bewegingsontwikkelingstabel  zien  we  dat  Julia  verschillende  stappen 
heeft overgeslagen., zoals het rollen van rug naar buik en de halfzit houding zie 
tabel I nummer 12, Het kruipen op handen en knieën heeft zij nog maar enkele 
weken onder de knie. Als we nog verder teruggaan merken we op dat het kruipen 
niet zo evident was. Julia had de neiging om zich te verplaatsen op haar billen. 
Om één of andere reden is zij toch beginnen kruipen. Waar dit vandaan komt 
kan  Hilde  niet  zeggen.  Er  zijn  verschillende  overgangsposities  die  Hilde  niet 
gezien heeft bij Julia als we samen de tabel I overlopen. Onder andere ook het tot 
op de knieën komen om zich recht te trekken. Ook de verschillende posities van 
zitten heeft zij overgeslagen. Julia werd op haar billen gezet op de leeftijd van 5 
maanden en kon dit goed. Draaien van rug naar buik is zij aan 1 jaar gaan doen.  
Het advies was om Julia vanaf de geboorte regelmatig op haar buik te leggen om 
een goede motorische ontwikkeling te stimuleren ... 

Hilde komt tot het inzicht dat ze vanaf nu Julia regelmatig terug op de rug zal 
leggen als zij mag gaan spelen na de verzorging. Zij zal haar zeggen dat zij mag 
gaan spelen en zo hopen dat zij  een deel  van de overgangsposities alsnog zal 
uitvoeren. Verder gaat ze zorgen dat er wat hoogteverschillen in de leefruimte 
komen zoals het wegdoen van de spijlen van rond het park. De bak van onder 
het park zal zij gewoon in de ruimte zetten met bijvoorbeeld verschillende soorten 
ballen erin. Ik vraag aan Hilde om de tijd in het oog te houden dat Julia met een 
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bepaald speeltje bezig is. Hilde neemt een kopie van de bewegingsontwikkeling 
mee naar huis.

REFLECTIE BIJ VOLGEND CONSULT: 
Hilde heeft Julia regelmatig terug op haar rug gelegd. In het begin vond Julia dit 
niet leuk en mopperde ze. Hilde vertelde haar dat zij gewoon mocht spelen en 
vanaf nu steeds op haar rug zal gelegd worden. Hilde wachtte de eerste dag even 
bij haar om te kijken of Julia wel degelijk ging spelen. De eerste keren duurde het 
een paar minuten voordat Julia zich draaide op haar buik om zo in zit tot spel te 
komen. De volgende dag ging het al veel beter. Julia draaide dadelijk om om in 
zit  te  kunnen spelen.  Ook is  het Hilde  gelukt  om hoogtes in  de  leefruimte te 
creëren. Julia vindt het super om zich recht te trekken aan de salontafel en zo 
rechtstaand te spelen met speelgoed. Zij kan er zich meer dan 20 minuten mee 
bezig houden. Ook hebben de ouders de bak van onder het park uitgehaald en er 
verschillende soorten balletjes in gelegd. Julia vindt het heel leuk om in en uit de 
bak te kruipen, de balletjes vliegen in het rond met luid gelach. Er achteraan 
kruipen en voorzichtig stappen vind zij ook leuk, en ook om de balletjes terug in 
de bak te leggen. Ze recht er zich mee op tot op de knieën. Hier is ze wel een hele 
dag zoet mee. Ze speelt ondertussen ook met houten blokken en ander materiaal 
maar keert regelmatig terug naar de bak met ballen. Papa kruipt mee de bak in  
als hij thuis is. Het stappen gaat vlotter, het aanmoedigen is gestopt.
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SITUATIE 2
Julia 20 maanden, slaapt de laatste dagen moeilijk in, voordien was dit  geen 
probleem. Hilde en Jarno hebben een half jaar één zelfde ritueel 's avonds. Hilde 
geeft Julia haar fles op de schoot in de woonkamer, en daarna maakt ze Julia zo 
snel als mogelijk klaar in de badkamer. Verse luier aandoen, pyjama aandoen, 
maar Julia werkt niet altijd goed mee en de laatste dagen is het geen gezellig 
moment  meer  in  de  badkamer.  Julia  wil  haar  tandjes  niet  poetsen  en  haar 
pyjama niet aandoen, ze huilt hard. Nadien neemt papa het over, hij troost, leest 
een  verhaaltje  uit  een  boek.  Nadien  is  er  tussen  Hilde  en  Jarno  veelal  een 
discussie waarom Julia weeral gehuild heeft. Deze discussie eindigt meestal op 
een zeer explosieve manier door kwetsbare en pijnlijke woorden naar elkaar te 
slingeren, waarvan beiden de volgende dag spijt hebben. Op zo'n avond wil Hilde 
het  uitpraten  en  gaat  Jarno  zonder  woorden  naar  bed.  Verzoening  is  niet 
mogelijk op dat moment. Hilde heeft er een hekel aan om te gaan slapen zonder 
dat er iets werkelijk uitgepraat is of zonder dat er een zoen wordt gegeven. Jarno 
vindt dat je op een gegeven moment moet stoppen met ruzie maken. 

PIKLERINTERVENTIE: thema respectvolle aandachtige verzorging
Ik  bekijk  samen  met  Hilde  hoe  de  verzorgingsmomenten  werkelijk  verlopen. 
Waar  er  verandering  gekomen  is  tijdens  het  badkamerritueel.  Eén  van  de 
veranderingen is dat Julia nu alles zelf wil doen. Hilde vindt dit goed, ze wil zo 
graag dat Julia een zelfstandig meisje wordt, maar het gaat niet snel  genoeg. 
Gedurende de  weekdagen is  het  18u30 tegen dat ze  in  de  badkamer zijn.  De 
avond is heel druk voor het gezin en Julia is moe. Het moet allemaal zeer snel en 
vlot verlopen omdat Julia anders veel te laat in bed ligt. Zij moet 's ochtends om 
6u30 op. Ik vertel hoe ik naar verzorgingsmomenten kijk, we zoeken samen waar 
het misschien anders kan. Het is heel normaal dat een peuter van 20 maanden 
alles zelf wil proberen en het is knap dat Hilde het toe wil laten. Maar als het te 
snel moet gaan kan het beter zijn dit niet toe te laten. We gaan samen op zoek 
wanneer deze momenten van zelfstandig poetsen, aankleden en uitkleden wel 
mogelijk zijn. Dat het zowel haalbaar is voor Julia als voor Hilde. Hilde komt 
met het idee dit in het weekend wel toe te laten en wanneer zij een dagje verlof 
heeft. 

REFLECTIE BIJ VOLGEND CONSULT: 
Hilde vertelt dat het toch nog niet zo eenvoudig is tijdens het badkamerritueel. 

December 2014                                Isabelle Deschuyteneer                              36/58 



Emmi Piklerpedagogie in de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie.

Julia  wil  echt  alles  zelf  doen,  het  is  een  hele  strijd  geworden.  Julia  roept  en 
schreeuwt, Hilde verlies haar geduld en begint ook te roepen. Julia roept steeds 
'papa, papa, papa'. Uiteindelijk komt Jarno de badkamer binnen gestormd, en is 
dan  boos  op  Hilde.  Papa  mag  wel  Julia's  tanden  poetsen  en  het  omkleden 
verloopt heel vlot. Ze schateren met elkaar. Hilde gaat met tranen buiten en voelt 
zich een slechte plusmoeder. Als papa niet in de buurt is lukt het wel, is het heel 
gezellig, wordt er veel gelachen en gestoeid onder hun tweetjes. Hilde en Jarno 
geven elkaar de schuld van heel het gebeuren.

PIKLERINTERVENTIE:  thema  respectvolle  verbondenheid  tussen  
volwassene en kind
Het is heel normaal dat er momenten zijn bij kinderen dat de ene persoon meer 
kan bekomen dan de andere persoon in het zelfde gezin. Zeker als kinderen moe 
zijn. We proberen te zoeken hoe Hilde zich niet zo gekwetst zou voelen als Julia 
papa roept. Hilde vertelt dat het gaat over de concurrentie om de liefde van Julia 
te krijgen. Jarno wil dat zij de perfecte 'mamie' voor Julia is en daar past geen 
gehuil en ongeduld bij. Ik leg haar uit dat dit een onmogelijke opdracht is voor 
haar. Geen enkele ouder, laat staan een plusouder, kan perfect zijn. Je kan alleen 
een 'goed genoeg' ouder en plusouder zijn. Het temperament, het tempo volgen, 
de  gevoelens  erkennen  van  het  kind  is  goed  genoeg.  Het  is  door  op  een 
wederzijdse  respectvolle  manier  om  te  gaan  in  de  ouder-kind,  plusouder-
pluskindrelatie, dat de verbondenheid wordt gelegd. Ook met gehuil en ongeduld 
van beide kanten. Het zou mooi zijn moest zij deze kans krijgen van de papa. 
Hilde is opgelucht om te horen dat zij in een positie wordt geduwd die zij niet kan 
waarmaken. Verder wil ze met Julia omgaan zoals haar buikgevoel haar vertelt.  
Ze gaat proberen om een gesprek met Jarno hierover te hebben of hem mee te 
krijgen op consult.

REFLECTIE BIJ VOLGEND CONSULT:
Hilde kan beter omgaan met het badkamerritueel. Sinds de laatste keer dat Hilde 
op  consultatie  geweest  is,  hebben  zij  besloten  dat  Jarno  het  badkamerritueel 
overneemt voor een tijdje. In eerste instantie was dit lastig voor Hilde omdat ze 
het gevoel van falen had. Na het laatste consult heeft ze Jarno toch kunnen laten 
weten dat Julia's reacties een normale fase van een peuter is. Dat peuters soms 
voorkeuren  hebben  voor  personen.  Het  concurrentiegevoel  erkende  Jarno  als 
Hilde dit aanbracht. Zie hoofdstuk 5, Biologische ouders en andere opvoeders. De 

December 2014                                Isabelle Deschuyteneer                              37/58 



Emmi Piklerpedagogie in de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie.

erkenning dat Hilde zich meer als plusmama begint te voelen, is voorlopig nog 
een stap te ver voor Jarno. Julia vindt het reuze fijn om met papa van alles te 
doen. Hilde en Jarno hebben afgesproken dat Hilde vanaf nu 1 maal in de week 
met Julia aan watergewenning gaat doen.  Zodat ze even samen iets gezelligs 
kunnen doen. Gisteren was het de eerste keer, Hilde en Julia hebben samen veel 
pret gehad zowel in het water als bij het uit- en aankleden. Julia toonde wat ze 
reeds allemaal kon en Hilde hielp waar nodig door eerst te vragen of ze mocht 
helpen. Hilde vertelde dat zij sinds ze met observeren begonnen is, meer details 
aan Jarno kan vertellen. Zo kan zij ook haar eigen handelen sneller bijsturen. Er 
zijn minder spanningen tussen Jarno en Hilde.
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SITUATIE 3 
Julia 2 jaar ondertussen is steeds een speciale eter geweest. Zij heeft koemelk-
intolerantie, dit wil zeggen dat melkproducten vermeden dienen worden. Anna, 
de mama van Julia, houdt daar de laatste tijd minder rekening mee. Dit merken 
Jarno en Hilde als ze boodschappen gaan doen met Julia. Julia vraagt zaken die 
zij  normaal gezien niet mag eten en drinken. Jarno heeft aan Anna gevraagd 
waarom Julia bij haar wel gewone drinkyoghort krijgt. Anna antwoordde erop: 
“Julia reageert er niet meer op. 's Morgens eet ze tenminste haar boterham en de 
drinkyoghurt op. Alles verloopt dan een stuk vlotter.” Jarno is het daar niet mee 
eens, hij wil Julia geen drinkyoghurt geven, en het zit bovendien ook vol met 
suiker. Inderdaad aan de tafel 's morgens zijn er de laatste tijd veel spanningen, 
het sojadrankje wil Julia niet meer drinken. In de crèche mag Julia ontbijten tot 
acht uur, regelmatig gebeurt dit ook omdat het een heel gedoe is s'morgens aan 
tafel. In de crèche drinkt Julia wel haar sojadrankje helemaal op. Ook de andere 
eetmomenten lopen dikwijls  onder spanning.  Hilde  vindt  dat  Julia haar bord 
dient leeg te eten, ze krijgt maar heel weinig, Jarno zegt van niet. Hilde wil een 
uurtje later geen extra rijstwafel geven als Julia er één komt vragen. Julia wijst  
met haar vinger naar de kast. Als Julia alleen is met Hilde zijn er geen problemen 
aan tafel. Ze eet netjes alles op, vraagt zelf bij. Een rijstwafel krijgt ze als ze deze 
komt vragen. Hilde twijfelt of dit nu wel kan. 

PIKLERINTERVENTIE: thema eten
Ik overloop met Hilde hoe het eten verliep tot nu toe. Julia is altijd al een kleine 
eter geweest. Haar flesjes dronk ze altijd leeg (max. 180cc) tot op een moment dat 
ze deze alleen nog 's avond wilde drinken.  Vaste voeding was niet altijd even 
evident.  Aardappelen,  groenten en  vlees  eet  Julia  graag maar enkel  in  kleine 
porties.  Gepureerd at Julia meer.  Fruitpap heeft  Julia nooit  graag gegeten en 
vanaf  14  maanden  is  er  overschakelt  naar stukjes  fruit  op  aanraden van de 
crèche. Sinds dan is er geen probleem meer met fruit. 's ochtends krijgt Julia een 
boterham  met  een  sojadrankje.  Een  boterham  met  bioconfituur  gaat  er  nog 
makkelijk in, een boterham met geitenkaas veel minder. Ik vertel Hilde de visie 
van Emmi Pikler pedagogie “geen lepel meer dan het kind wil”. Hilde vindt dit 
moeilijk omdat Julia niet van de dikste is en ze zeker wel wil dat ze genoeg eet om 
niet ziek te worden. Anna vindt dat Julia dikwijls ziek bij haar thuis gebracht 
word. Verkouden, hoesten, enz. Ook wordt Julia blijkbaar op de weegschaal gezet 
bij  haar aankomst  bij  mama.  Sinds dat  Hilde  en Jarno  dit  weten  is  het  hek 
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helemaal  van de  dam.  Eten  zal  Julia:  voor  Hilde  gezonde  zaken,  voor  Jarno 
maakt het niet echt uit zolang de weegschaal bij Anna maar niet zegt dat Julia 
vermagerd is op de paar dagen dat zij bij hen is geweest. Dit geeft natuurlijk heel 
veel stress in het nieuwe gezin. We zoeken verder hoe de eetmomenten beter en 
rustiger kunnen verlopen. Bouwend op het feit dat de omschakeling van fruitpap 
naar stukjes een voorbeeld van succes is. Ook 's ochtends eten in de crèche helpt 
mee. Hilde en Jarno vinden dit niet zo leuk want voor hen zijn eetmomenten 
'heilige' momenten en al zeker als Julia er is. Maar om de lieve vrede, en Julia's 
gewicht, doen ze het. Ik vraag of Julia soms keuze krijgt wat er op haar boterham 
komt. Neen, Jarno of Hilde bepalen wat er op komt. Ik opper of er misschien een 
mogelijkheid is om Julia zelf te laten kiezen wat er op haar boterham komt. Hilde 
wil dit proberen maar vermoedt dat het altijd bioconfituur zal worden. Ik stel 
voor dat zij tussen twee zaken laat kiezen. Twee zaken die Julia mag eten op dat 
moment bijvoorbeeld geitenkaas en kippenbrood. De volgende keer bioconfituur 
en geitenkaas, de keer nadien bioconfituur en kippenbrood en zo wisselend Julia 
de gelegenheid geven om te kiezen.

REFLECTIE BIJ VOLGEND CONSULT:
“Niet meer dan wat Julia wil”, zie hoofdstuk 5 Voedingsmomenten, lukt redelijk 
maar niet altijd. Hilde vraagt nu wat Julia wil op de boterham en hoeveel ze op 
haar bord wil 's middags. Nu mag ze wel opeten wat ze gevraagd heeft vinden 
Jarno  en  Hilde.  In  het  begin  kon  Julia  geen  keuzes  maken  en  uiteindelijk 
bepaalden  Jarno  of  Hilde  wat  er  op  de  boterham  kwam.  Veelal  was  dit 
bioconfituur bij Jarno. Na een tijdje lukt het Julia wel om zelf te kiezen. Dit nadat 
Hilde  een  paar  dagen  geitenkaas  op  haar  boterham  had  gesmeerd.  Meestal 
wordt de boterham en het sojadrankje in de crèche verder opgegeten als de tijd 
thuis  om  is.  Jarno  en  Hilde  zijn  overgeschakeld  op  verschillende  fruit-
sojadrankjes. Julia mag een keuze maken uit twee verschillende soorten drankjes. 
Bij het middageten mag Julia bij het tweede bord bepalen wat ze wel en niet 
meer wil eten. Een extraatje, rijstwafel of een andere gezonde koek, krijgt Julia 
nu  altijd  als  ze  erom  vraagt.  Over  de  weegschaal  hebben  ze  besloten  geen 
probleem  meer  te  maken  in  hun  gezin.  Hilde  ervaart  meer  rust  bij  de 
eetmomenten, de discussies tussen haar en Jarno zijn geminderd over dit thema.
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7.2  CONCLUSIE

Op  elk  consult  kwamen  naast  de  Piklerinterventies  ook  nog  andere 
psychologische  aspecten  aanbod  met  specifieke  moeilijkheden  van  gescheiden 
ouders en hun gezinssystemen. Dit werd op dat moment besproken op het tempo 
van Hilde en Jarno. Ik probeer me in therapie altijd aan één thema per sessie te 
houden en dit grondig met de cliënt door te werken.

Dit nieuw gezin is één van de gezinnen die op consult komt bij mij. Het heeft nog 
een relatief eenvoudige structuur en de problemen werden met nieuwe inzichten 
opgelost. Hilde kreeg woorden en taal, om aan Jarno uit te leggen waar het er 
voor haar over ging. Meestal kon Jarno zich daarin vinden. Ik heb ook de raad 
gegeven aan Hilde om zelf niet meer te willen communiceren met de mama van 
Julia, omdat dit het geruzie deed verergeren. Voor Hilde is dit een heel moeilijke 
oplossing omdat zij zo hard haar best doet om te tonen aan Anna dat zij het wel 
goed  bedoelt  met  haar  dochter  Julia.  We  hebben  gewerkt  aan  het 
concurrentiegevoel  dat dit zou kunnen opwekken bij Anna. Ondertussen heeft 
Hilde heel  goed door dat zij  niet  de  mama is,  maar de plusmama.  Vanuit de 
Piklerpedagogie,  de  voorbeelden  vanuit  tehuis  en  de  kinderbegeleiders  uit  de 
crèche, heb ik haar kunnen laten ervaren dat zij heel veel extra's kan geven aan 
Julia vanuit haar positie als plusmama. Voor Jarno blijft dit een enorm moeilijk 
gegeven.  Hij  voelt  zich  bedrogen  door  Hilde  omdat  zij  deze  rol  wel  had  op 
genomen aan het begin van hun relatie. Hilde merkte en voelde intuïtief in de 
loop van de tijd dat dit niet juist was. 
Sinds vorig jaar is Hilde samen met Julia naar een moedergroep beginnen gaan. 
Daar vindt Hilde ook steun in haar plusouder zijn, haar rol als medeopvoeder. 
Er zijn verschillende jonge plusmama's. In de gesprekken onder (plus)mama's 
komen regelmatig dezelfde thema's aanbod als deze die wij in de therapiekamer 
bespreken. Meestal vindt Hilde bij de moedergroep bevestiging rond de inzichten 
die  ze  krijgt  vanuit  de  Piklerpedagogie  en  de  andere  inzichten  in  de 
therapiesessies. Hilde voelt zich minder schuldig tegenover Julia. Het verlangen 
naar een eigen kindje wordt steeds groter maar tegelijk groeit de schrik dat zij  
zich minder en minder verbonden gaat voelen met Julia. Aan het schuldgevoel 
wil Hilde nog verder werken. Dit gebeurt stap per stap op haar eigen tempo.
De Piklerpedagogie geeft Hilde en Jarno houvast om verder op te voeden vanuit 
hun buikgevoel, namelijk het tempo van Julia te volgen zonder zichzelf daar in 
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kwijt te raken.
Bij de geboorte van hun gezamenlijk kindje willen zij deze manier van opvoeden 
ook inzetten. Beiden merken dat zij  een andere visie op opvoeden hebben dan 
Anna. Eén van de kunsten is om dit zo te laten en aan parallel ouderschap te 
doen. 

De kunst is nu om Julia elke keer de tijd te geven om om te schakelen naar hun 
gezin.  De  Emmi Pikler  pedagogie  gaat  er  van uit  dat  een  kind  de  tijd  moet 
kunnen  nemen  om te  wennen  aan  iets  nieuws.  Dat  een  kind  de  kans  moet 
krijgen om de overgang te maken van de thuissituatie naar de opvangsituatie op 
zijn eigen tempo. Dit vraagt van de volwassene een aangepast handelen, zoals 
een veilige betrouwbare omgeving creëren. Zie hoofdstuk 5. 

Ondertussen is er een rechtspraak geweest in 2013 over de schoolkeuze van Julia. 
Julia gaat naar school in Limburg waardoor de evenredige verdeling tussen beide 
ouders onmogelijk is geworden. Het sociaal maatschappelijk onderzoek heeft niet 
veel  geholpen in de ogen van Jarno en Hilde.  Het bemiddelingstraject bij een 
erkent bemiddelaar is spaak gelopen.
Jarno is er het hart van in en is alle geloof in het rechtssysteem verloren. Hilde 
vindt  het  heel  jammer  maar  herkent  dat  ze  begrijpt  dat  Anna haar  dochter 
dichter bij huis naar school wil laten gaan. Alleen durft zij dit niet hardop te 
zeggen aan Jarno omdat hij dan helemaal door het lint zou gaan. Er werd hoger 
beroep aangetekend door Jarno. 

Hilde werd zwanger van hun gezamenlijk kindje. Julia mocht via een filmpje aan 
iedereen verkondigen dat ze  grote  zus  werd.  Hilde  ging helemaal  op in haar 
zwangerschap. Hilde vond het jammer dat Jarno niet meer betrokken wilde zijn 
bij de zwangerschap. 
Als Hilde op consult kwam na de bevalling van hun zoontje bracht ze Arend een 
paar keer mee. Het is een gezonde baby. Hilde draagt hem zoveel mogelijk in een 
draagzak om hem niet teveel  in een maxi cosi te laten zitten.  Arend was één 
maand als hij de eerste keer mee kwam, een rustige baby met hele klare blauwe 
ogen. Ik had mijn speeltapijt à la Pikler klaargelegd. Hij lag rustig rond te kijken 
en te slapen terwijl Hilde en ik aan het werk waren. 
Als er kinderen bij zijn, baby's, peuters, ...)  zorg ik wel dat er bepaalde heftige 
thema's  niet  aan bod  komen.  Ik  vraag  om dit  een  andere  keer  te  bespreken, 
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bijvoorbeeld: Hilde haar frustraties over Jarno en de conflicten met Julia's mama.

De loyaliteiten over de generaties heen zijn belangrijk, zie verder Nagy. In hoog 
conflictueuze  scheidingen  zijn  ze  onmisbaar.  Hilde  kan  deze  wetmatigheden 
reeds (h)erkennen waardoor ze Julia helpt. Jarno is nog niet zo ver, ook vandaag 
nog niet. Ik geloof heel sterk dat Jarno op een dag dit wel zal (h)erkennen. Het 
vraagt  een  proces  van  eigen  (h)erkenning,  verwerking,  vergeving  en 
aanvaarding van het verleden in het nu.
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8.  BESLUIT:  INTEGRATIE  'EMMI  PIKLER  PEDAGOGIE'  IN  DE 
'INTEGRATIEVE KRITIESCHE GEZINSTHERAPIE'

'Het kritische punt van ontluiken en groei van een mens zit hem in de kunst  
om  op  het  juiste  moment  de  juiste  ingrediënten  aan  te  reiken  binnen  de  
mogelijkheden van deze persoon.' Isa Deschuyteneer.

De kracht van de Emmi Pikler pedagogie in mijn werken met gezinnen ligt heel 
dicht bij wat dokter Emmi Pikler deed in haar werk bij gezinnen thuis. Namelijk 
preventief werken in opvoedingsondersteuning aan ouders. 

Emmi  Pikler's  pedagogie  reikt  me  hiervoor  concrete  handvatten  aan.  Hoe  je 
concreet je kindje kan toelaten om zich vrij te bewegen en te spelen, te leren, te 
ontwikkelen op zijn eigen tempo. Hoe je op een respectvolle aandachtige manier 
een veilige verbondenheid kan aangaan met je kind. Op een zodanige manier dat 
zowel het kind als de ouder zich actieve partners voelen in hun samen zijn. Hoe 
je de ruimte als ouder kan indelen, zowel concreet door het huis zo in te richten 
dat  er  optimale  fysieke  en  mentale  groeikansen worden ervaren en  hoe je  je 
psychologische ruimte kan creëren.  Het gehele  kind krijgt  de  kans om in zijn 
eigenwaarde, een zelfstandig en autonoom individu te worden en voelt dat het er 
mag zijn in deze wereld. 
Het ontwikkelt vertrouwen in zijn kunnen en weet dat indien er hulp nodig is, 
hij dit ook zal ontvangen. De basis van alle positieve ervaringen in interactie met 
mensen en zijn omgeving maken dat hij weet dat hij zichzelf kan ontwikkelen 
naar een volwaardig niveau van functioneren. Kortom het kind leert vertrouwen 
te hebben in dit leven. Ook ouders leren dit doorheen hun ouderschap.

Bij het schrijven van dit eindwerkstuk merk ik dat mijn bagage over de kennis 
van  gezinssystemen  zeer  belangrijk  is.  Ik  ben  contextueel  geschoold  en  Ivan 
Boszormenyi  -  Nagy,  Hongaarse  psychiater  en  de  vader  van  de  contextuele 
familietherapie, is altijd in mijn achterhoofd aanwezig. 

Liefst heb ik beide ouders op consult maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig 
te  organiseren  en  al  helemaal  niet  in  vechtscheidingen.  Wij,  ik,  heb  er  voor 
gekozen om dan toch aan de slag te gaan met één ouder. Het is al een hele opgave 
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voor (plus)ouders om de telefoon te nemen en hulp te vragen. Als een (plus)-
ouder hulp vraagt dan help ik ondertussen ook het kind en alle gezinssystemen er 
om heen. 

Een moeilijke opgave in onze sprookjesmaatschappij blijft dat beide ouders steeds 
moeten blijven  'aan gelijke  zeilen  trekken',  communiceren  en  vooral  vrienden 
blijven.  Een  maatschappij  waar  ook  nog  eens  verwacht  wordt  dat 
echtscheidingen altijd zonder ruzie en woorden moeten verlopen. Ik merk in mijn 
praktijk  dat  het  feit  dat  de  ruzies  onder  de  ouders  benoemd  worden en  niet 
weggeveegd  worden,  heilzaam  werkt.  Dat  ouders  na  een  tijdje  terug  verder 
kunnen en terug beter gaan communiceren. Soms vraagt dit  eerst een aantal 
jaren  van rust  in  beide  gezinnen.  Als  ouders  elkaar niet  voortdurend moeten 
horen en zien kunnen kinderen en ouders veel sneller tot rust komen. 

Er  is  geen  sprake  van  voor  mij  dat  cliënten  en  hun  gezinssystemen  sneller 
moeten groeien en bloeien dan wat ze aankunnen. Wat hier in de therapiekamer 
wordt  aangeraakt  word  meegenomen  naar  de  huiskamer  en  de  persoonlijke 
leefwereld  van  elk  gezinslid  en  familiegroep.  Als  je  te  snel  gaat  als  gezins- 
psychotherapeut  kan  je  veel  schade  aanrichten  ook  met  de  goed  bedoelde 
Piklerpedagogie. Elke methodiek van spel- tot lichaamswerk, elke pedagogie en 
elke theorie moet goed overwogen worden wanneer deze ingezet wordt. 

Niet  alleen  de  ouder-kindrelaties  worden  versterkt  ook  het  partnerschap 
evolueert constructief. Dit is een bijkomend gegeven waar ik in eerste instantie 
niet  op  gerekend  had  via  de  Emmi  Pikler  pedagogie.  Partners  hebben  meer 
geduld met elkaar, praten meer met elkaar zonder veroordelend te zijn, hun eigen 
emoties vertalen ze beter naar elkaar zonder de andere aan te vallen. Zij worden 
nieuwsgierig over hoe de ander naar een bepaalde situatie kijkt zonder hun eigen 
zelfvertrouwen te verliezen.  Ze voelen zich veiliger gehecht in de  relatie naar 
elkaar toe.

Mijn cliënten vertellen dat dit een extra geschenk is voor hen beiden. 

Dit gebeurt door ouders de voorwaarden te helpen leren scheppen voor hun eigen 
psychologische  en  pedagogische  inzichten,  en  hen  deze  te  laten  exploreren. 
Ouders leren kijken en luisteren naar zichzelf, ik ondersteun hen in hun oefenen 

December 2014                                Isabelle Deschuyteneer                              45/58 



Emmi Piklerpedagogie in de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie.

en in de ervaringen die zij opdoen. Dit is mijn manier van therapeutisch werken. 
Ouders krijgen daardoor zelf positieve ervaringen. Ik ervaar in de praktijk dat 
ook de (plus)ouders zelf tot rust komen, zelf sterker worden in hun eigen kennis, 
eigen kracht en zelfvertrouwen. Kortom dat zij gaan groeien en bloeien in hun 
ouderschap en opvoederskunde.  

De meerwaarde van de Piklerpedagogie in mijn praktijk als Integratief Kritische 
Gezinspsychotherapeut  is  dat  ik  nu  de  taal  heb  om zelfs  heel  praktisch  aan 
ouders te tonen en te laten ervaren hoe zij het gevoel van eigenwaarde en het 
zelfvertrouwen van hun kind kunnen laten ontwikkelen en helpen groeien en 
bloeien.

Hier  een  'kleine  lijst'  met  thema's  van  de  Piklerpedagogie  die  ik  inzet  in  de 
gezinstherapie. Zie uitleg in hoofdstuk 5 Wat is de Emmi Pikler Pedagogie.

– tabel  van  de  bewegingsontwikkeling  -  vrije 
bewegingsontwikkeling

– tempo van het kind: psychische en motorisch
– zelfstandig slapen van het kind, bij de eerste signalen van 

moe zijn naar bed
– gedetailleerde  Piklerpedagogie,  psycho-educatie  geven: 

psychologische,  fysieke,  emotionele  en  zintuigelijke 
competenties van kinderen. Dit geeft mij de mogelijkheid 
om in 'mensentaal' te spreken

– kunnen  vertrouwen  dat  kinderen  uit  zichzelf  willen  en 
kunnen groeien en bloeien

– respectvolle  verzorging  en  verbondenheid  tussen 
volwassenen en kinderen

– indeling (speel)ruimte: letterlijk en figuurlijk
– ontwikkeling van het spelen
– concurrentie  tussen  biologische  ouders,  plusouders  en 

andere opvoeders
– observatie van kind en zichzelf in handelen en denken
– beeldmateriaal gebruiken: foto's en filmmateriaal
– observatietabel van Emmi Pikler
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– bij eetsituaties
– rode, roze en blauwe verwachtingen/regels hanteren
– SpeelRuimte® inzetten in de therapie
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9. NAWOORD

“De Pikler pedagogie is zo simpel dat niemand het doet.” Isa Deschuyteneer.
Dit is een citaat dat ik regelmatig gebruik. De drie – jarige opleiding tot Pikler® 
pedagoog heeft me dit alleen maar bevestigd. 
Ik dacht dat ik reeds een goede kinderbegeleidster en gezinstherapeut was tot ik 
de verdieping kreeg in de opleiding. Tot ik in detail de filmfragmenten, foto's en 
tekeningen uit het Piklerinstituut te zien kreeg en deze ging bespreken in de les. 
“Wat voel je bij de beelden die je net zag?” was steeds de eerste vraag. 
“Wat zie je de verzorgster doen en hoe voelt dit bij jou?” 
“Hoe doet de verzorgster het en wat roept dit bij jou op?”
Bij Anna Tardos was de eerste vraag steeds: “Hoe voelt dit kind zich en wat doet 
het met jou?”

Ik werd steeds geraakt in mijn buik. Het leek zo eenvoudig wat ze deden, met 
volle  aandacht  het  babytje  aanraken  met  vastberaden  zachte  handen  en 
ondertussen rustig praten met hen. Met veel aandacht het kind laten spelen met 
objecten, speelgoed, waar het aan toe was.
De verzorgster vertelt wat ze met het kind gaat doen en geeft het kind de tijd om 
zich daar op voor te bereiden en mee te werken. 

Als ik de filmpjes bekijk, zie ik kinderen die vol zelfvertrouwen aan het bewegen 
zijn,  proberen  en  nog  eens  proberen  tot  het  hen  uiteindelijk  lukt.  Hun 
gelaatsuitdrukking spreekt boekdelen. De ernst waarmee ze bewegen en spelen is 
van hun gezicht af te lezen, heel het lichaam werkt mee. 
De objecten waar ze mee spelen en bewegen zijn zo eenvoudig.  Een katoenen 
doek,  een  metalen  vergiet,  een  plastieken  beker,  een  houten  rammelaar,  een 
houten kist van 10 cm om over te kruipen, ... 
Steeds  aangepast  aan wat  ze  reeds  kunnen en  vertrouwd mee zijn.  Om dan 
bijvoorbeeld een extra hoogte in te brengen als ze er aan toe zijn.

Ik vond het voordien al heel leuk en kon me uren bezig houden met het kijken 
hoe  kinderen  bewogen  en  speelden.  Nu  heb  ik  er  nog  veel  meer  plezier  in 
gekregen. Ik kan nog veel  beter, gedetailleerder, kijken hoe kinderen bewegen, 
wat ze  aan het  leren zijn,  wat  ze  plezierig  vinden.  Ik  kan nu nog veel  beter 
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inspelen in hun behoeften en daar krijg ik een heel tevreden gevoel bij.

Ik  blijf  met  veel  plezier  en  vreugde  naar kinderen  kijken,  hen met  aandacht 
verzorgen, eten geven, te slapen leggen en zelfstandig te laten spelen en bewegen.
Het is gewoon fascinerend om te zien hoe Marie haar handjes voor haar gezicht 
brengt en er gefascineerd naar kijk. Hoe Jules een metalen rechthoekig deksel 
vastneemt met zijn hand, tussen zijn vingers en duim, en dit met veel ernst op 
zijn  gezicht  op  verschillende  manieren  beweegt.  Hoe  Warre  aan  het  sluipen, 
tijgeren, is hoe hij er plezier in heeft, hoe hij zijn dikke teentjes gebruikt om zich 
af te duwen, hoe het hem steeds beter lukt om vooruit te komen, zijn gezichtje 
straalt. Hij kijkt me regelmatig aan en ik glimlach. Ik word er helemaal warm  
van en ga het filmen voor mama. Hoe Jef met zijn gesloten handjes in zijn oogjes 
wrijft en ondertussen geeuwt.

Ik voel me heel prettig en kijk geboeid naar ouders en kinderbegeleiders op het 
moment dat ze in dialoog zijn met het kind. Ik voel me heel rustig worden en wil 
absoluut niet storen in dit intense moment. 

In mijn werk als kinderbegeleidster en gezinspsychotherapeut krijg ik de kans 
om dit door te geven aan ouders, professionelen. Ik ben er ontzettend dankbaar 
om!
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10. DANKWOORD.

Een woord van dank wil ik eerst en vooral richten aan al de kinderen en ouders 
waar ik mee mag werken in Centrum Zon-Maan. Het mogen binnentreden in 
hun sacrale ruimte, hun hart, maakt mij steeds heel nederig en dankbaar.  

Mijn  werkgever,  directie,  collega's,  kinderen  en hun ouders,  studenten  in het 
Elfenbankje een hartelijk dank jullie wel. Jullie moeten het toch maar doen met 
me, opeens 'het licht'  gevonden bij de Emmi Pikler pedagogie en het Vlaamse 
land ermee wil veroveren...

Een warme dank aan de mensen van het VCOK en VBJK die me met warm 
enthousiasme de Emmi Pikler pedagogie laten verspreiden in de professionele 
wereld en de ouders via hun vormingsinstituut. 

Een woord van warme dank aan de directies en personeel van de gezinsopvang 
Elfenbankje, de groepsopvang Oogappel en groepsopvang 't Trudeken. Zij bieden 
mij  de  mogelijkheid  om  mijn  opgedane  kennis  van  de  opleiding  via  het 
Pilootproject Emmi Pikler Vlaanderen vorm te geven en zo ook mee de Emmi 
Pikler pedagogie voeten aan de grond te geven in Vlaanderen.

Een hartelijk  woord  van dank aan Hedie  Meyling,  mijn  hoofddocent  van de 
afgelopen drie jaar. Haar warme onthaal, kennis, oprechtheid en uitzonderlijk 
talent om me nog steeds naar meer kennis en inzicht te laten verlangen.

Een  hartelijk  woord  van  dank  aan  Kitty  Oonk.  Zij  heeft  mij  eerst  als 
medestudent veel rijkdom gegeven. In het laatste jaar heb ik van haar als docent 
ontzettend veel geleerd van hoe mijn eigen lichaam functioneert en ervaringen 
opslaat. De Feldenkrais is een onmisbaar gegeven in de opleiding.

Mijn medestudenten: Lucia, eerst als assistent-docent en nadien als medestudent. 
Wat een ervaringen heb ik van jou mogen leren, een warme dank. Charlotte, wat 
een  mooie  ervaringen  mocht  ik  ontvangen  van  jou  tijdens  de  opleiding  een 
warme  dank.  Aafke  en  Gonny  ik  heb  ontzettend  geluk  gehad  met  jullie  als 
medestudenten! Jullie jarenlange expertise met de Emmi Pikler pedagogie is van 
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onschatbare waarde voor mij, mijn oprechte dank. 
Lea, jij bent speciaal voor mij, we zijn samen de opleiding gestart. Samen twee 
maal twee weken bij de 'Bron', het Pikler instituut te Budapest, opleiding volgen. 
Budapest en omgeving gaan ontdekken met ons twee, een liefdevolle dank je wel.

Natuurlijk wil ik mijn gastdocenten niet vergeten:
Anna Tardos,  je  moet  het  maar doen op  80 jarige  leeftijd  om mensen als  ik 
geboeid te houden. Geboren en geïntegreerd Piklermens, mijn oprechte dank. U 
bent één van mijn grote voorbeelden voor hoe goed het leven kan zijn.

Ute  Strub,  ik  zal  nooit  vergeten  dat  u  me  in  Budapest  tijdens  één  van  de 
zelfervaringsoefeningen zei: “Geen nood Isa als je 76 bent zal je het wel kunnen.” 
Inderdaad jij kon ons op deze leeftijd nog steeds voordoen hoe wij en de kinderen 
het doen in de vrije bewegingsontwikkeling. Hartelijk dank dat U uw wijsheid 
wilde delen met mij. Het 'Strandgut' je moet het maar op de wereldkaart gezet 
krijgen!

Anja  Werner  en  Monika  Aly  wil  ik  speciaal  danken,  ik  heb  ontzettend  veel 
geleerd van het hospiteren in jullie praktijk te Berlijn. Het heeft me aangezet om 
nog bewuster met kleine en grotere kinderen te werken via het lichaam. Jullie 
inzicht in de kwetsbaarheid van ontwikkelingsvertraagde kinderen en kinderen 
met  een  beperking,  en  hun  ouders  is  goud  waard.  Mijn  droom  is  dat  de 
(kinder)kinesisten,  zouden  werken  zoals  jullie.  De  kleine  verschillen  in  het 
neerzetten van de ruimte, de materialen, ..., in het omgaan met de ouders ... wat 
een rijkdom aan inzichten hebben jullie.

Peggy  Zeitler,  Éva  Kálló,  Zsuzsa  Libertiny,  Ester  Mózes,  en  de  vele  andere 
personen die mee vorm gegeven hebben aan mijn opleiding tot Pikler pedagoog. 
Eén voor één unieke mensen met een ongelofelijke rijkdom en wijsheid,  dank 
jullie wel.

Mijn zoon Anthony, ondertussen man geworden, jou wil ik danken omdat je de 
'wacht' houdt in ons huis tijdens mijn opleidingsdagen in Amsterdam, Budapest 
of Berlijn. Wees gerust je zal dit zeker nog mogen doen.

Mijn lieve man, mijn liefste, wat ben ik dankbaar met een man als jij, samen op 
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reis tijdens mijn opleidingsdagen. Jouw geloof en vertrouwen in mijn werk met 
kinderen en hun gezinnen ervaar ik als bijzondere steun. Het maakt het voor mij 
veel makkelijker om mijn eigen wijze weg te volgen.

Als laatste wil ik mijn hartsvriendin Trisjen een oprechte dank je wel zeggen. 
Voor  de  derde  maal  heb  je  een  eindwerkstuk  voor  me  verbeterd  op  taal-  en 
zinsbouw fouten. Ik weet dat het veel tijd vraagt en steeds onder tijdsdruk is. 
Vanaf nu heb je scheepsrecht, ik benoem jou tot mijn taalmanager.
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11. LITERATUURVERWIJZINGEN

Emmi Pikler pedagogie:
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– De visie van Emmi Pikler. Emmi Pikler Stichting Nederland 
– De oorsprong van Vrij spelen volgens Emmi Pikler.  Éva Kálló.  Emmi 

Pikler Stichting Nederland
– 1  ,  2,  3  ...  de  peuterjaren.  Een  praktische  gids  voor  ouders  en 
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– Unfolding of infants natural gross motor development. Dr. Emmi Pikler 
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begleiten nach Emmi Pikler. Monika Aly, Kösel
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– Repas – Repos. Dr. Mária Majoros & Anna Tardos
– Mouvements  libres  –  Activités  autonomes.  Dr.  Judit  Falk  &  Anna 

Tardos
– Lóczy ou le maternage insolite. Myriam David & Geneviève Appell
– Terminologie des positions et des mouvements elementaires. Dr. Emmi 
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Pikler, Budapest
DVD's

– Baby's in beweging. Werken volgens Emmi Pikler in de kinderopvang. 
Sjoukje  Borbély  –  Van  der  Spek  &  Hedie  Meyling,  Reed  Business 
Education

– De aandacht van de baby tijdens het spel.  Anna Tardos – Geneviève 
Appell, Pikler Instiute Budapest

– Aandachtig samen zijn. De baby en de volwassene tijdens het baden. 
Anna Tardos – Geneviève Appell, Pikler Instiute Budapest

– Kinderen met een handicap, opgroeiend in Lózcy. Speciale pedagogische 
begeleiding. Dr. Sjoukje Borbély – Szentpétery, Hungarian Pikler-Lózcy 
association and Emmi Pikler Stichting Nederland

– Jeu,  action,  pensée.  Éva  Kálló,  Zsuzsa  &  Ester  Mózes,  Association 
Pikler-Lózcy Hongrie and Association Pikler Loczy France

– Les fondements d'une vraie autonomie chez le jeune enfant. Dr. Judit 
Falk,  Association  Pikler-Lózcy Hongrie  and Association  Pikler  Loczy 
France

Websites
– www.pikler.nl
– www.pikler-verband.org
– www.pikler.hu
– www.pikler.be
– http://www.piklerinternational.com/fr/

Speelgoed - Klimmateriaal
– http://holzspielgeraete.basisgemeinde.de/holz-spiel/krippenmaterial-

nach-emmi-pikler
– http://www.devlinderhoutenspeelgoed.nl/index.php?page=emmi-pikler-

2
– http://spielraum-strandgut.de
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Feldenkraise
– Bewust worden door bewegen, verbetering van houding en beweging, 

waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht. Moshé Feldenkrais

– http://www.feldenkrais.nu
– https://www.youtube.com/watch?v=D9Ko7U1pLlg
– https://www.youtube.com/watch?v=14gWirURq6I
– https://www.youtube.com/watch?v=Z1ldXelycgc&feature=share

Hengstenberg
– Entfaltungen. Bilder und Schilderungen aus meiner Arbeit mit Kindern. 

Elfriede Hengstenberg & Ute Strub, Arbor Verlag

– http://www.beweggruende-berlin.de/data/Hengstenberg.html
– http://www.hengstenberg-pikler.de/hengstenberg_geschichte.htm

Sensory awareness
– http://www.jgstiftung.de
– http://www.sensoryawareness.org

Integratieve Psychotherapie
– Leerboek  integratieve  psychotherapie.  Dr.  Colijn  en  anderen,  De 

tijdstroom 
– Gids voor gesprekstherapie. Mia Leijssen
– Focussen gevoel en lijf. Eugene Gendlin
– Mama en de lessen van de ziel. Irvin Yalom
– Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening. Prof. dr. 

G. Lang
– Psychiatrie van diagnose tot behandeling. W. Vandereycken & R. Van 

Deth
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– Psychotherapie  van theorie  tot  praktijk.  W.  Vandereycken & R.  Van 
Deth

– Zes psychologische stromingen. Eén client. Alie Weerman

– http://www.centrumzonmaan.be/files/pdf/ThesisZonMaan.pdf
– http://www.psychology-integration.eu
– http://www.aip-nederland.nl/Opleiding-integratieve-

psychotherapie/AIP_Introductie.html
– http://psy.cc

Contextuele pscyhotherapie Ivan Boszormenyi - Nagy
– Balans  in  beweging.  Else  Marie  van den  Eerenbeemt  & Ammy van 

Heusden
– Grondbeginselen  van de  contextuele  benadering.  Ivan Boszormenyi  - 

Nagy 
– Tussen geven en nemen. Ivan Boszormenyi – Nagy    
– Ontwikkelingen  in  de  contextuele  therapie,  de  kracht  van  geven  en 

nemen in relaties. T.D. Hargrave
– De liefdesladder.  Over familie en nieuwe liefdes.  Else Marie van den 

Eerembeemt
– Door het oog van de familie. Liefde, leed en loyaliteit. Else Marie van 

den Eerembeemt

– www.lerenoverleven.org
– http://dekontekst/nl

Een taal erbij
– http://dekontekst.nl
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Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx
– Tijdschriften: Tetraëder

– http://www.centrumzonmaan.be/files/pdf/ThesisZonMaan.pdf
– http://www.vkoh.be
– http://www.vkoh.be/publicaties-vkoh/overzicht-tetraëder-sinds-1996/
– http://www.vkoh.be/wie-is-fjp-hendrickx/publicaties/

Plusoudergezinnen – Stiefgezinnen
– Thuis in twee gezinnen. Hoe overleef je de scheiding van je ouders en je 

nieuw gezin?  Martine Mingelinckx,  Lannoo campus (2  hoofdstukken 
door Isa Deschuyteneer geschreven)

– Bousouders.Jesper Juul, Forte uitgevers B.V.
– Een nieuw gezin. Een nieuwe kans. Jos Willems, Witsand
– Andermands kinderen. Joanna Trollepe, Van Heems
–  Samengesteld. Over kansen en mogelijkheden voor een nieuwe start na 

scheiding en verlies in gezinnen. Hans Groeneboer, Koinonia
– Stiefouders  en  stiefkinderen.  De  valkuilen  en  de  oplossingen.  James 

Bray & John Kelly, De Boekerij
– Thuis bij mama Thuis bij papa. S. Arts, Mercis Publishing B.V.

– http://www.plusouder.be
– http://www.houvast.be/houvast.shtml
– http://www.nieuwgezin.info   

                   

December 2014                                Isabelle Deschuyteneer                              57/58 

http://www.nieuwgezin.info/
http://www.houvast.be/houvast.shtml
http://www.plusouder.be/
http://www.vkoh.be/wie-is-fjp-hendrickx/publicaties/
http://www.vkoh.be/publicaties-vkoh/overzicht-tetra%C3%ABder-sinds-1996/
http://www.vkoh.be/
http://www.centrumzonmaan.be/files/pdf/ThesisZonMaan.pdf


Emmi Piklerpedagogie in de 
Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie.

Isa Deschuyteneer
Vossestraat 64
9890 Gavere

+32 92 33 31 11
+32 486 65 97 60

www.Pikler.be
isa@centrumzonmaan.be
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